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Ul. 5. května 117 • tel.: 382 521 216 • kino@dkmilevsko.cz

KINO BIOS „eM“KINO BIOS „eM“

pátek 5., sobota 6.  17.30  
95 min.

Já, padouch 2 3d
USA – Animovaná komedie o napraveném 
padouchovi, který umí i  vyprávět pohádky 
na dobrou noc. Česká verze.  
vstupné: 130,- Kč

pátek 5., sobota 6. 20.00 90 min.

Bling Ring: JaKo VipKy
USA – Když celebrity nejsou doma, oni jdou k nim na návštěvu. Re-
žisérka Sofia Coppola natočila film o vykrádání domů v Hollywoodu. 
Film se proslavil na festivalu v Cannes.  
 do 12 let nepřístupný, vstupné: 100,- Kč

neděle 7., pondělí 8. 20.00 125 min.

pěna dní
Francie – Belgie – Podle románu francouzského spisovatele a bohéma 
Borise Viana, který v románu Pěna dní vytvořil obraz čisté lásky, kte-
rý… vstupné: 80,- Kč

pátek 12., sobota 13. 20.00 119 min.

StážiSti
USA – Komedie, ve které se Owen Wilson a Vince Vaughn snaží získat 
místo u společnosti Google a svádějí boj s nadupanými kreativními ab-
solventy. Český dabing.   vstupné: 110,- Kč

neděle 14., pondělí 15. 20.00 

ReViVal
ČR – Komedie režisérky Alice Nellis vy-
práví příběh čtyř muzikantů, jejichž 
rocková skupina SMOKE se za nejas-
ných okolností rozpadla v roce 1972. 
Hrají: Bolek Polívka, Miroslav Krobot, 
Karel Heřmánek, Marian Geišberg, 
Vojtěch Dyk… 
vstupné: 100,- Kč

čtvrtek 18., pátek 19., sobota 20.    20.00

liBeRace
USA – Velmi stylová a působivá černá komedie, ve které Matt Damon 
a Michael Douglas podávají excelentní herecké výkony. Bouřlivé ovace 
na festivalu v Cannes. do 12 let nepřístupný, vstupné: 110,- Kč

neděle 21., pondělí 22. 20.00

R.i.p.d. – uRna: ÚtVaR Rozhodně nežiVých agentů
USA – Akční krimi – komedie – Nedávno zavražděný policista (Ryan 
Reynolds) se připojí do oddělení zesnulých strážců zákona, aby vyřešil 
svou vlastní vraždu. Česká verze.  
 do 12 let nepřístupný, vstupné: 120,- Kč

pátek 26., sobota 27.  20.00 151 min.

oSamělý Jezdec
USA – Dobrodružný western – Herec, režisér a producent se po úspěš-
ných Pirátech z  Karibiku tentokráte vrhli na  Divoký západ a  natočili 
za čtvrtmiliardy další výborný film s Johnnem Deppem. Česká verze.   
 vstupné: 120,- Kč

neděle 28., pondělí 29. 20.00 136 min.

WolVaRine 3d
USA – Akční sci-fi – Hugh Jackman, nejslavnější hrdina ze ságy X-Men, 
se tentokrát podívá do Japonska.  vstupné: 150,- Kč

Nádražní 846 • tel.: 383 809 200
info@dkmilevsko.cz • www.dkmilevsko.cz

DŮM KULTURYDŮM KULTURY

do pátku 30. 8.

3. RoČníK FotogRaFicKÉ Soutěže  
o neJhezČí BalKon Či zahRadu
Do  soutěže přijímáme fotografie s  motivem rozkvetlého balkonu, 
zahrady, skalky, terasy, pergoly, apod. Bližší informace a  konkrétní 
podmínky soutěže naleznete na plakátech, www.dkmilevsko.cz nebo 
na telefonu 383 809 201.  
Pořádají: Dům kultury Milevsko a Květinářství Romantik

úterý 2. 7. 21.00 amfiteátr dK 
letní Kino: tŘi VeteRáni
Pohádka / Komedie / ČR / 93 min.

Tři vysloužilí vojáci Pankrác, Bimbác a Servác jsou po propuštění z armá-
dy bez peněz a toulají se světem. Od dobrosrdečných skřítků dostanou 
kouzelné dary: harfičku, cylindr a… Tři veteráni přemýšlejí, jak s dary co 
nejlépe naložit a nakonec se vypraví do království Monte Albo, kde se 

Bimbác zamiluje do princezny Bosany. Ta 

je nejen krásná, ale navíc proradná a po-

stupně vojáky o  všechny dary připraví 

a nechá je vyhnat. Zatímco se s králem 

radují, co všechno budou moci s  kou-

zelnými věcmi podnikat, vojákům ještě 

dlouho trvá než pochopí, co je pro ně 

na světě opravdu nejdůležitější.

Pořadatelem akce je Milevský kraj,  

o. p. s. a hlavním partnerem akce je DK 

Milevsko. V případě nepříznivého počasí 

se projekce přesouvají do velkého sálu DK Milevsko.  vstupné: zdarma

čtvrtek 4. 7. 18.00–22.00 amfiteátr dK 

mileVSKÉ lÉto: žlutý FiJalKy & Vo106

Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko.

Pořadatelem akce je Milevský kraj, o. p. s. a hlavním partnerem akce 

je DK Milevsko. V případě nepříznivého počasí se projekce přesouvají 

do velkého sálu DK Milevsko.  vstupné: zdarma

úterý 9. 7. 13.00–16.00 učebna 1

zdRaVotní poJiŠŤoVna miniSteRStVa VnitRa ČR

Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.

úterý 9. 7. 21.00 amfiteátr dK 

letní Kino: pŘíŠeRná tchyně

Komedie / Romantický / USA / 102 min.

Charlotte Cantiliniová hledala dlouhé roky 

toho pravého. Teď konečně našla muže 

svých snů Kevina Fieldse, jenomže se 

naneštěstí ukázalo, že jeho matka Viola 

je přímo ztělesněná noční můra. Viola, 

osobnost televizního zpravodajství, která 

nedávno přišla o práci, se obává, že ztratí 

i  svého syna, a  tak se rozhodne, že jeho 

snoubenku zapudí tím, že se změní v  co 

nejpříšernější tchýni. Charlie se rozhodne, 

že si to nenechá líbit, a protože se svou protivnicí rozhodně nehodlá 

jednat v rukavičkách, strhne se nelítostný boj…

Pořadatelem akce je Milevský kraj, o. p. s. a hlavním partnerem akce 

je DK Milevsko. V případě nepříznivého počasí se projekce přesouvají 

do velkého sálu DK Milevsko.  vstupné: zdarma

čtvrtek 11. 7.–sobota 13. 7. 

open aiR muSic FeSt pŘeŠtěnice
www.prestenice.cz

dopRoVodný pRogRam – FeStiVal pouliČního 
diVadla V mileVSKu:

pátek 12. 7. 17.00 nám. e. Beneše 

d21 – pop aRt iS not dead

Interaktivní chůdařské představení o střetu člověka a dvou podivných 

bytostí kdesi ve vesmíru. Otázkou zůstává, kdo je vlastně podivnější 

a kdo s kým chce nebo nechce bojovat. vstupné: zdarma

sobota 13. 7.  10.00 nám. e. Beneše 

pohádKa pRo děti – SněhuRKa

Pohádka, při které jsou diváci aktivně zapojeni do děje. 

Hraje: Studio Dell’arte vstupné: zdarma

sobota 13. 7.  18.30 amfiteátr dK 

diVadelní pŘedStaVení – poSlední láSKa  
petRa VoKa
Košilatá renesanční komedie o proutníkovi a svůdci žen Petru Vokovi 

v podání Kulturní společnosti Alta z Hluboké nad Vltavou. Představe-

ní, které je v letních měsících pravidelně hráno na zámku Hluboká nad  

Vltavou či na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou vstupné: zdarma

úterý 16. 7. 19.00 – 20.00 taneční sál 

letní mini KuRz oRientálního tance  
pRo zaČáteČníKy – zaháJení
Přijďte si osvojit kouzlo břišního tance ve čtyřech lekcích (16. 7., 23. 7., 

30. 7., 6. 8.). Snadno si osvojíte základní taneční prvky, postoje i kroky. 

Lektorka: Lída Jindrová kurzovné: 240,- Kč

úterý 16. 7. 21.00 amfiteátr dK  

letní Kino: oKReSní pŘeBoR – poSlední zápaS 
pepiKa hnátKa
Komedie / Sportovní / Česko / 102 min.

Film vychází z  populárního televizního 

seriálu Okresní přebor. Jak sám název 

naznačuje, ve  filmu se objeví legenda-

mi opředená postava trenéra s  licencí 

– Josefa Hnátka. Protože v  samotném 

seriálu se tento muž vyskytoval pouze 

jako popel rozprášený na  houslickém 

hřišti, rozhodli se tvůrci, že ho divákům 

představí i  ve  své živoucí podobě. Pří-

běh celovečerního filmu je tak situován 

do doby jeho života a rozehrává dilema muže, pro něhož je fotbal celý 

jeho život. Dokonce víc než život…

Pořadatelem akce je Milevský kraj, o. p. s. a hlavním partnerem akce 

je DK Milevsko. V případě nepříznivého počasí se projekce přesouvají 

do velkého sálu DK Milevsko.  vstupné: zdarma

středa 17. 7. 09.00 výuková učebna

pRázdninoVá dílna pRo děti
Přijďte si vyrobit tulipánovou zahrádku, s  sebou si přineste květník 

o průměru cca 12 cm, kávová zrna a různé druhy luštěnin – fazole, sója, 

čočka apod. vstupné: 10,- Kč

čtvrtek 18. 7.  18.00–22.00 amfiteátr dK 

mileVSKÉ lÉto: aBSolutní VŠechno & Singhaia
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko.

Pořadatelem akce je Milevský kraj, o. p. s. a hlavním partnerem akce 

je DK Milevsko. V případě nepříznivého počasí se projekce přesouvají 

do velkého sálu DK Milevsko.  vstupné: zdarma

úterý 23. 7. 21.00 amfiteátr dK

letní Kino: copaK Je to za VoJáKa
Komedie / Československo / 85 min.

V české filmové komedii z  roku 1988 se 

můžete přesvědčit o  tom, že vojna sice 

nebyla kojná, ale jinak to byla náramná 

legrace. Svobodník Kouba sloužící u  vý-

sadkářů má slabost na  ženy. Jeho nad-

řízený ho nemá rád. V  době vojenského 

cvičení na cestě do kasáren však Kouba 

ukáže opravdový charakter, když zachrá-

ní život malému chlapci, usvědčí zloděje 

a najde si partnerku na celý život.

Pořadatelem akce je Milevský kraj, o. p. s. a hlavním partnerem akce 

je DK Milevsko. V případě nepříznivého počasí se projekce přesouvají 

do velkého sálu DK Milevsko.  vstupné: zdarma

středa 24. 7. 15.00 amfiteátr dK 

zumBíK – dětSKÉ odpoledne Se zumBou
Přijďte si   vyzkoušet dětskou zumbu, která 

se tančí na  zábavnou a  chytlavou hudbu. 

Dále se můžete těšit na výrobu ZUMBA čele-

nek a hry. Zveme rodiče a děti od 3 do 12 let.

V  případě nepříznivého počasí se akce pře-

souvá do velkého sálu DK Milevsko. 
 vstupné: zdarma

čtvrtek 25. 7. 18.00 – 22.00 amfiteátr dK  

mileVSKÉ lÉto: Čutací meRuna & JayWalKR
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko.

Pořadatelem akce je Milevský kraj, o. p. s. a hlavním partnerem akce 

je DK Milevsko. V případě nepříznivého počasí se projekce přesouvají 

do velkého sálu DK Milevsko.   vstupné: zdarma

úterý 30. 7.  21.00 amfiteátr dK

letní Kino: Kozí pŘíBěh Se SýRem
Animovaný / Rodinný / Pohádka / Česko / 85 min.

Kozí příběh se sýrem volně navazuje na předchozí díl. Děj filmu se pře-

nese ze středověké Prahy do pohádkového sýrového království a kromě 

starých známých postav se mohou diváci těšit na řadu pohádkových 

bytostí a nové hlavní hrdiny – děti Kuby a Máci – Honzíka a Zuzanku, 

kteří spolu s Kozou procházejí celým příběhem. Celkové ladění filmu je 

více rodinné a pohádkové než v předchozím díle.

Pořadatelem akce je Milevský kraj, o. p. s. a hlavním partnerem akce 

je DK Milevsko. V případě nepříznivého počasí se projekce přesouvají 

do velkého sálu DK Milevsko.  vstupné: zdarma

nám. E. Beneše 1 • tel.: 382 522 082

GALERIE MGALERIE M
úterý 2. 7.  17.00 

VeRniSáž VýStaVy – pRizma
Prodejní výstava fotografií a  obrazů Jana Pikouse a  jeho synů Jana,  

Šimona a Jiřího.

od středy 3. 7. 

VýStaVa oBRazů – pRizma
Prodejní výstava fotografií a  obrazů Jana Pikouse a  jeho synů Jana,  

Šimona a Jiřího. vstupné: 10,- Kč

Výstava potrvá do 30. července.

MILEVSKÉ MUZEUMMILEVSKÉ MUZEUM
sobota 27. 7. 21.00 ii. nádvoří kláštera

FlÉtna a meČ
Collegium 1570 – renesanční šerm, tance, hudba.

Nám. E. Beneše • tel.: 382 521 231
www.knihmil.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNAMĚSTSKÁ KNIHOVNA

po celý červenec  výstavní prostory měK

VýStaVa maluJeme – KReSlíme
Výtvarné práce dětí z Mateřské školy Pastelka.

půJČoVní doBa o pRázdninách 
dětské oddělení 
Pondělí a středa 8.00–11.00, 12.00–16.00 hodin

VyRáBíme Knihy  dětské oddělení 

O prázdninách si můžeš v knihovně vyrobit svoji originální knihu.

pondělí 1. 7.  dětské oddělení 

Vymýšlíme soutěžní otázky pro naše soupeře na vlastivědnou výpravu.

úterý 2. 7.

Vi. VlaStiVědná VýpRaVa 
Sraz ve 13.15 hodin na autobusovém  nádraží. 

připravujeme:

středa 21. 8.

poSVícenSKý tuRnaJ V deSKoVých  hRách    

www.spos-milevsko.cz

SPOS MILEVSKOSPOS MILEVSKO
IN – LINE veřejné dle rozpisu na stránkách www.spos-milevsko.cz

sobota 13. 7. 12.00 fotbalový stadion

ii. RoČníK memoRiálu JaRdy dědouRKa  

www.zvvz.cz/seniorklub

SENIOR KLUB ZVVZ, o. s.SENIOR KLUB ZVVZ, o. s.
čtvrtek 11. 7.

záJezd Č. 9 – pRotiVínSKo
Autobusový zájezd s  prohlídkami historických a  kulturních zají-

mavostí. Vodňany – prohlídka města, galerie (M. Aleš) a  muzea  

(rybářství) a  kostela s  průvodcem. Prohlídka Protivína, exkurze v  pi-

vovaru Platan, návštěva muzea nebo možnost navštívit Krokodýlí 

ZOO. Na závěr prohlídka hřbitova v Albrechticích. Odjezd v 7.30 hod.  

 vede: Jaroslav mácha

středa 17. 7.

záJezd Č. d 7 – diVadlo V pŘíRodě 
Zájezd na divadlo s otáčivým hledištěm v Týně nad Vltavou na divadel-
ní představení Kráska a zvíře. Vstupenky v ceně. vede: Jiří lesák

www.kctmilevsko.pisecko.info

KLUB ČESKÝCH TURISTŮKLUB ČESKÝCH TURISTŮ
pátek 12.–neděle 14. 7. 

VelKý VandR
Třídenní pěší putování přes rozhledny Boubín a Mařský vrch po trase 
Zátoň, Boubín, Vimperk, Volyně, Střítež, Strakonice. Odjezd vlakem 
v pátek v 5.11 hod., příjezd v neděli v 18.15 hod.  vede: Jindřich Janouch 

sobota 27. 7.

oKolím mileVSKa
Pěší vycházka po  trase Milevsko, Boukal, Osek, Velká, Hrejkovice,  
Boukal, Milevsko, celkem 18 km. Sraz u sokolovny v 8.15 hod.  
 vede: tomáš Wilda

FC ZVVZ MILEVSKOFC ZVVZ MILEVSKO
sobota 13. 7. 12.00 fotbalový stadion

ii. RoČníK memoRiálu JaRdy dědouRKa  

Sažinova 763 • tel.: 723 449 409 • www.centrummilisek.cz

CENTRUM MILÍSEKCENTRUM MILÍSEK
letní aKtiVity centRa milíSeK

pondělí 1., 8., 15., 22., 29. 7. 14.30

cViČení na VelKých míČích pRo těhulKy
Pravidelné cvičení pod vedením zdravotní sestřičky (VZP letní aktivity 
proplácí). V případě zájmu nás kontaktujte. cena: 700,- Kč/10 lekcí

středa 3., 10., 17., 24., 31. 7. 14.30

cViČení RodiČe + KoJenci
Pro kojence od 3.–11. měsíce, pod vedením zdravotní sestřičky. V přípa-
dě zájmu nás kontaktujte. cena: 500,- Kč/10 lekcí

pondělí 22. až sobota 27. 7. 

pŘíměStSKý táBoR plný záBaVy
Určeno pro děti od 6 do 12 let, prázdninový týden plný zážitků, kou-
pání, her, výletů, denně od 8.00–16.30, obědy a pitný režim zajištěn,  
1x společná noc s táborákem a buřty, 1x celodenní výlet vlakem.  
 cena: 1450,- Kč

neděle 21.–sobota 27. 7.

poBytoVý letní dětSKý táBoR
Červená nad Vltavou – lesopark u hotelu Vltava, ubytování ve 2 až 4lůž. 
pokojích s vlastním soc. zařízením, plná penze + pitný režim, v ceně 
jízda psím spřežením + výlet parníkem. poslední volná místa.  
 cena: 3100,- Kč

sdružení rodičů s diabetem a celiaklí, Písek
tel.: 605 888 980 • e-maildiacel@seznam.cz • www.diacel.cz

OS DIACELOS DIACEL

do soboty 13. 7.

dia táBoR ŠtědRonín 2013
Pro zdravotně postižené děti z celé ČR.

pátek 26. až neděle 28. 7. 

cyKloVíKend V oKRouhlÉ u mileVSKa
Pro členy Diacelu.

SDH CHYŠKYSDH CHYŠKY
sobota 6. 7.

oSlaVa 120. VýRoČí založení Sdh chyŠKy
Program: 12.30 hod. setkání členů SDH Chyšky a hostů na návsi, 13.00 
hod. bohoslužba s posvěcením praporu a pochod ke kulturnímu domu, 
14.30 hod. projevy a předání ocenění, 15.00 -17.00 hod. ukázky Integro-
vaného záchranného systému a Armády ČR (hasiči, záchranná služba, 
Policie ČR, výcvik psů), 21.00 hod. – pouťová taneční zábava s kape-
lami PARADOXY a  MANTA v  KD. Celým odpolednem bude provázet 
vystoupení dechové hudby KOVAČKA, v  případě nepříznivého počasí 
bude bohoslužba v kostele a celý program se přesouvá do prostor kul-
turního domu. 

Akce 120. výročí založení SDH Chyšky je pod záštitou Jihočeského kraje 
a na akci přispěl Obecní úřad Chyšky a město Milevsko.

Turistické informační centrum Milevsko
Husovo nám. 391, 399 01 Milevsko
tel. 383 809 101, mob. 724 515 636
e-mail: infocentrum@milevsko-mesto.cz 
web: www.milevskymkrajem.cz


